Je kunt een vlucht naar Rome boeken naar één van de
2 vliegvelden in Rome. Heb je een transfer bij ons
geboekt of maakt deze onderdeel uit van de reis, dan
word je door ons ontvangen op het vliegveld.
Voor het boeken van een vlucht gebruik de links op de
pagina reisinformatie op onze website naar Ryanair,
Easy-jet, Brussel Airlines, Transavia en KLM.

Reizen per vliegtuig:
Vliegveld Rome Fiumicino: (Easy-jet, Transavia, KLM)
Wanneer je op Rome Fiumicino vliegt, dan is de
vervolgreis met openbaar vervoer eenvoudig. Vanaf
het vliegveld is er een rechtstreekse treinverbinding
naar station Collevecchio, 7 km van het landgoed
vandaan. Het treinstation op Rome Fiumicino is vlak
buiten het vliegveld, die kunt je bereiken via de 2e
etage. Neem de trein met eindbestemming Orte. Deze
vertrekt elk uur. De reistijd naar station Collevecchio
bedraagt 1 uur en 55 minuten.
Let op: De laatste stations vóór Collevecchio zijn.
Poggio Mirteto, Gavignano en Stimigliano! Zie onder
“in het geval dat…” hoe verder!
Vliegveld Rome Ciampino. (Ryanair)

Let op: De laatste stations vóór Collevecchio zijn.

Wanneer je op Rome Ciampino vliegt, dan neem je

Poggio Mirteto, Gavignano en Stimigliano! Zie onder

eerst een shuttle bus naar Termini station in het

“in het geval dat…” hoe verder! De totale reistijd is

centrum van Rome. Daar kun je de Metro nemen naar

afhankelijk van de shuttle bus en het verkeer in het

Treinstation Tiburtina. (een knooppunt van metro en

centrum van Rome.

Treinen). Je neemt de trein met eindbestemming Orte.
Deze vertrekt elk uur vanaf perron 1.
(wijzigingen voorbehouden)
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Reizen met de trein vanaf Nederland:
Gebruik onderstaande links voor informatie voor een
treinreis naar Rome

Je rijdt door het dorpje Collevecchio. Blijf de weg
volgen totdat je na 1 kilometer een bord Cicignano ziet.
Vervolg de weg en na enkele honderden meters zie je
links de hoofdingang van agriturismo Villa San Giò. Net
voorbij de hoofdingang sla je linksaf “Via di San
Prospero”. Neem na enkele honderden meters de
tweede oprit aan de linkerzijde.

www.nshispeed.nl

Het gebruik van een navigatiesysteem.

www.treinreiziger.nl

Het meest handig is gebruik maken van een route

www.tgv-europe.nl

planner, www.nl.map24.com of uw navigatiesysteem.

Reizen met de auto:

Tik als bestemming in:
Land: Italië.

Komend vanaf Rome (vliegveld) indien je een auto

Straat: Via San Prospero 1

huurt: volg de borden naar de A1/E35 richting Firenze.

Postcode: 02042

Neem in de buurt van kilometer 516 op de A1 de afslag

Plaats: Collevecchio

Ponzano R Sorate en volg dan de borden naar
Collevecchio. Verder zie vervolg

In het geval dat uw navigatiesysteem in de heuvels van
Sabina op het laatste gedeelte niet werkt, bel gerust.

Komend vanaf het noorden bij Milaan, volg de borden
autostrade A1 richting Bologna, Firenze en dan Rome.

In het geval dat:

Neem bij het kilometerbord 516 op de A1 afslag

Wanneer je met de trein in station Collevecchio

Ponzano R. Sorate en volg dan de borden naar

arriveert bel dan onderstaande mobiele nummer. We

Collevecchio.

komen je dan afhalen.
Ben je met de auto in Collevecchio gearriveerd, bel
gerust voor de laatste aanwijzingen om landgoed Villa
San Giò te bereiken.
Mob: +39 3333166280 (David Hofstede)
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